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POSTADR.: Gammelbilens Vetutct, l'usttxrks ]01(J Måriero, 4OA4 Stavangrr
BAI.IKGIRO: 3260 ttl :51{.1,1

Styret består av følgende medlemmer :

Formann : Roger Thompson
Nestforrnann : Sigurd Frøland
Sekretær : Chris Walker
Kasserer : Ole Chr. Simonsen
Styremedlern . Nils Mellemstrand
Styremedlern : Ørprind Nielsen
Styrem edl.lløemester: Anders Auestad
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Medlemsmøte holdes siste tirsdag i hver måned unntatt jurrr lrrlr uS
desernber. Møtene holdes i kantinen til Ålgårds Auto (Nrs:;.url på
Vibemy', Lura - Sandnes. lvløtene begynner kl. tg.:0. Dettc e r lrr rrrlrn
klubbens faste møtelokale, men hvis møtet skal være et anncl r,rt'rl t'f rr
dettc glort kjent i Spiletrjulet eller i eget rundslcriv før møter

Klubbcns dclclagcr holder åpent siste tirsdag hver mfuied nrull'ur kl
18.00 og 19 00. FIer er det mye deler til fors$ellige merker og årr1,rrr;4r-r,

men det meste er til bil/lastebil. Det er viktig å holde omsetningcrr 11.'ir.n,lc
for å holde delelageret i live - så ta furen når du trenger deler ! | ,rpirrr"t
holder til i er løe på Sandnes - se kart for beliggenhet.
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oRIENTERINc oM ARBEIDET MED MtJfl:!l!!H't'.

Som de fleste av dere kjerrrrer tit, sii lr;rr vi ;rr5eiciet meci åetablere et museum hvor vi karr få stilt rrt viirt'veterarrer"
utgartSspurrktet var å få til en utstillirrg i virrr{.r}r;rlvriret
cia kjøretøyetle likevel står i tovirrteropplag" ()p, r;r 6v(,r rrt-riVi har imicilertid kommet f rem Li1 at vi sarrsynliilvis r;k;rl
klare å ha k jøret Øyer rrok til å srille ut hele året .

Nå er vi kqmmet så larrgt at vi har skaffet oss et lokale
på ca 400m3 på Ree retL sør f or Bryrre ( bak Esso-stas-jorrerr
på Rv 44 på Ree). Vi har også fått err sponsoravtale meci
Esso Norge AS på kr 15 000 pr. år i 3 år. Dette er err re1
ciriftsstøtte, oB vi har cierfor i tillegg søkt kommuner og
arrcire of f erttlige irtstarrser, samt LMK og 3 bitf orharrri I grr. ()11

err erlSarrgsstøtte rrå i oppstartingsfaserr til oppussirrg, ()nr

byggirrg, rekvisita osv. Vi har gocit håp om å tå jrrrr ()\,r,r
30 000 kroner j- cienrre errgangsstøtterr.

Det er også valgt et eget styre f or Rogalarrci Bilmusi(.unr :, 1rh
at hovecistyret for Gammelbilerrs Venner ikke vil bli lrr,l,r.,rr.r
meci derrrte oppgaven også i tillegg ti1 a1le cie arr(irr'()[][,ii,r\r.111,
Styrets sarnmensettring og arbeicisi-rrstuks for styrct (,r r,rrr
rneci et anrret sted i- blaciet.

-HVA SKJER VIDERE?
For å komme viriere så er vi avhengige av at vi ;rI1,.nrr. 1

lemmerte i Gammelbilens Verrner errgasjerer oss sl ik ,rt vr
karr åpne Rogalarrd Bilmuseum en gang i januar I994 . lrr.r ,.I
3 hoveciområder vi karr errgasjere ""i på:

_ 1 DUGNAD :

Vi trertger Itoen f o1k som karr være med og pusse ol)l) 1,,!.r 1,.1,.
og g jøre riisse irtrtf lyttingskl-are i 1øpet av novenr lrr,r (,ti
ciesember. Det er først og f remst rerrgJørirrg, mal irr pi, r1,,.
srlekkerarbeici og muligens også rroe elektrikerarbeiti \ r

trerrger h jelp Li1. Det er Btyrr julf Erge ( tlf 5l 4'J 1I 'r,r 
1

og Magrror Mellemstrarrci (tff 51 l+3 30 2B) vil koorriin,,rr.
riugnadsarbeideL. De som ser seg anlecirring tj"1 å vir,r(. nrr.rr lrr.r,
kart ktysse av trecierst på ttk j øretøy sk jemaettt e.l ler g i r,t r,,rrrl.
til Btyrrjulf eller Mugrror, sorn så vil ta viciere korrt;rkt nr.11
ciere veci behov for hje1p.

-Z KJØRETØY z

Uterr bil€r, motorsykler og ancire "rekvisitrr" :;ii lrl ir tlr.t ikkt,
rloe museuml Vi vi1 cierfor svært g iern(:f fii (,n ov(,r sikr
over hvilke kjøretøy cierr errkelte lrirr s()m ri t,kirrr tcrrkt, .s('ll
å ha uLstilL på museumet. Vi lrar lagct. et lite sk-iemal som vi
vil be ciere fylle ut og scnoef levere til en i styret for
museumet. Utfra ciette vil vi så prØve å få til en utstillirrg
meci god brecicie og goat- rrtvalg båcie meci herrsyn til alcier og
type kiøretØyer. Det er plass til 15-20 biler og ca 20 motor*
sykler, så ciet sier seg selv at ikke a1le karr få plass i
første omgatrg.Det er sikkert marrge mecilemmer som har noen

f ine skilt, gammelt verktøy e11er arrdre kJøretØy- og
verkstecisrel aterte rekvisitaer som også vil være svært
irrteressarrt å ha med på en utstilling. Noter dette også
på sk jemaet som f innes i bladet. Ti1 ciere som har f 1åre
k.iøreLøy som ciere karr terrke dere å stille ut: Ta kopi av
sk jemaet og f ør på ciisse også.

3r't rr s ti u M S V A K t' :

Vi sat ser på :i ha museumet åperrt hver sØnci"g mellom kl 12
og kl 18. Til ciette trenger vi folk som karr være vakt og
Iit imot irurgangspenger. I første omgang satser vi på å være
'2 personer hver sØrrriag; err som går vakt og en som selger
billetter. I)esto flere vi cr, desto færre sørrdager blir det
på hver. Gi et vink ti1 en av styremedlemmene e11er kryss
av rrecierst på "k j Øretøy sk.jemaettt at ciu karr delta som museums-
vakt.

Når ciet gjelcier selve åprrirrgerr av Rogalarrci Bilmuseum så vil
vi konrme nærmere tilbake til cierrne, men vi håper å f å til
det-te i 1øpet av -jarruar -94.

01a IJrrciheim
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STYRE FOR ROGALAND B I L}IUSEUI,I :

Formann

Kasserer

SckreL:er

Styremedl

Styremecil

z Jørgerr l,auri t zen, Larrggt 37 , 4362 VI(;RFIS'f AI)
'nf 5l 43'll 59

: Olaf Se1 le, Asal vtr. 6, 4340 IIRYNE
Tlf 51 48 24 9l

: 0la Urrti lreim, Klol)l)abekkvrr l'), 4'\6\ lll'll,l,VlK
Tlf 51 49 66 63

: Brynjulf Erga, Gauslartci, 4350 NÆRBØ

Tlf 51 43 31 59
: Sveil Mikal Øaemotlartci, Øoemotlatrci, 4354 NfiRBØ

Tlf 51 43 39 66
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ARBEIDSINSTUKS FOR STYRET:

Styret velges av styret i Gammelbilells Verrner ltvt'rt
og ciet består av formatllt, sekret&T, kassere og 2 st
mecilemmer.

Styrets hovedoppgave er å cirive Rogalarrci Bilmusctrnr
slik måte at det er etr goci, våriert og preserrtabel
stilling av kiøretøy med tilbehør.

Rogalarrd Bilmuseum skal ha egert kasse og regtrskal).
*ulding, regrrskap og bucisjett legges frem på årsmøt
Gammelbilerrs Vetrtrer'

Eveltuelt overskurici fra ririf terr av Rogalanci Bilmusetttn (,v(rr*
føres ti1 Gammelbilen Verttrer.

25.09.93
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KJØRETØ_Y TrL prSpOSrSJON Fojl BOG.ALANp BrUIUSEUM

Jeg har føLgencie kjøretøy som kan stilles ut i
Bjlmuseum for err periocie:

Merke:

Mociell:

Type (åpenf lukket, 2/4-dørs osv):

Årsmoriell.:

Rogalarr<i

mirrcire god dårliesvært gori

Total stanci:

Lakk:

IrrteriØr:

Karosseri:

Arrcire utf llerrcie o STI].II er.

Når karr bilerr utstill"es

t_r Virrterhalvåret

god

opa Rogal-anci Bilmuseum:

Sommerhalvåret n Hele året

Eier (rravrr & acir. ):

T1f :

.Iug stiller opp som museumsvaktl

.I"g karr cielta på ,i,rgrradl
(Dersom ciu er hancitverker, verlrrligst rroter yrket).

Lever skjemaet til err i styret eller senci ciet tilformarrrren:
.Iørgen Lauritzen, Larrggt.37, 4362 VIGRESTAD

Lltl



Kongsherg Bilkrom
Drammensveien 45
3600 Kongsberg
tlf. 03 -7 36992

03 -7 3L6s4 (priv)

Nytt
slipe- og fbrkrommingsverksted

Påtar meg alt innen

sliping
fornikling
forkobring
forsølving

av alle typer bil-, nåt- og motorsykkeldeler

Lang erfaring i bransjen (15 år)
Fornuftige priser
Kort leveringstid

I
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LMK-forsikringen

- Hvem tønfd LMK-forsibing på sitt gøretøy?

- Er LMK-forsilaingen uten videre tilgjengeligfor atle?

- Slø,l man overbringe en mclding til et nudnunneskc er det så absolwt
mest trivelig dersom man lar en gladnulding og komme med.

- Innimellom er mon lil(cfullt hcnvist til d lælle litt malun i begeret. Man
er rett og slett nødt til å mirme om realiteter sotn kansje ikle er like

"greit" for alle. Nenopp det sistrcvnte er det jeg vil gjøre her og nå.

- Med tiltagende hyppighet får j"g
telefonhenvendelse fra personer som
serverer omtrent følgende ordlyd:
deg har en gammel bil, og så har jeg
hørt at dere har en billig forsikrings-
ordning i klubben. Hvordan må jeg
gå fram for å få en slik billig forsik-
ring på min bil'?
- Det første j"g spør etter er hva
slags bil og hvilken årsmodell. Neste
spørsmål er om vedkommende er
medlem av en LMK-tilsluttet klubb.
- Svaret er ofte som følger: deg
meldte meg inn som medlem i AMK
for to uker siden, eller det er vel
nesten en måned siden'.
- Eller slik: *Nei, jeg er ikke med-
lem, rnen jeg har tenkt og melde meg
inn, kan du ordne det for megr!

- Selvfølgelig er det hyggelig at
stadig nye ønsker å bli medlem i
Ahff(. Men som oftest har de perso-
ner jeg refercrer til blitt anbefalt å ta
kontakt med forsikringskomitåen, av
andre AMK-medlemmer. I en del

tilfeller har dem tilogmed snakket om
dette med (en fra styret'r.
- Alle som anbefaler en LMK-forsik-
ring skal ha ros for det! Men hvorfor
forteller dere ikke vedkommende at
et av kravene for å ffi LMK-forsik-
ring er at man har vært medlem av
en LMK-KIubb I MINST ETT ÅNT

- Godeste AMK-medlemmer, enten
du er *menig eller befal", ikke
underslå virkeligheten for om mulig
og ftl nye medlemmer. Da sparer
dere forsikringskomitben for maoge,
lange og dyre telefonsamtaler.
- Vi får ofte oppgitt et telefonnum-
mer som vi be.s ringe. Det koster å
sitte i telefonen i opptil en halvtime
for å få noen til å begripe at vi har
retningslinjer å gå etter.

- Riktignok gis det en hviss mulighet
for å kunne fll LMK-fonikriog, selv
om man ikke har vært medlem et helt
år. Denne muligheten foreligger
dersom vi (forsikringskomitben) kan



"gå god for" at tilfellet er *seriøst>.

D.v.s. at dette er en pålitelig petsotr,

og at kjøretøyet brukes kun på en slik
måte det er ment at LMK-forsikrede
kjøretøyer skal og bør bntkes.

- Det burde være en selvfølge at vi
umulig kan stille slik <garanti,n ang.
personer man ikke kjenner noe til fra
føt.
- l-a oss gpøre det helt klart: Bestem-

melsene om minimum ett års med-

lemsskap er ikke noe AMK eller
AMK's forsikringskom itbe har

funnet pår

Vi i forsikringskomitben ønsker ikkc
å gå på akkord med de reglene
partene er blitt enige om.
- Når man i tillegg kan registrere

hvor relativt ofte det dukker opp

tilfeller der vedkommende åpenbart

kun er ute etter en billig forsikring,
da er det ekstra grunn til å være på

vakt.

- Videre er det tydeligvis nødvendig

og presisere enda et av kravene som

stilles for LMK-forsikring.
- En bil som er i vanlig bruk,
om den kjøres svært liæ, skal
ha LMK-forsiluing.
- Brukes bilen til vanlige handlettrner,

heme og bringe barna til barnehagen,

kjtt" til og fra trening, ærender av

dive:rse slag osv . -- Ia, - da er
jo bilen i vanlig bruk

- I.es hva som stod i Fjærbladet nr. 4
og 5-93 ang. betingelsene for LMK-
forsikring. Det viktigste sto der.

- Dette innlegget må ikke oppfattes

som at vi i forsikringskomitben helst
ikke ønsker å prate med potensielle

medlemmer/fo rs ikri n g stagere .

Derimot er det ikke alltid like *gildb,

å måtte avvise slike som kansje andre

i klubben først har fortalt hvor billig
og fordelaktig det er med denne

ordning.
- Man kan selvfølgelig ikke kreve at

ethvert AMK-medlem skal kunne

LMK-fors ikringsbeti ngel sene .på

fingrenor. Men en ting burde være

enkelt å huske:

DET KREVES I TJTGAT.IGSI-

PT.JNKTET ETT ÅRS AI'ISENM.
TET I EN LMK-TILSLUTTET

KLUBB,
for å oppnå en LMK-forsikring.

for AMK's fors ilaingslcomitå,

Oddvar Sørli.

selv
ikke

@-nvtt
Landsforbundet av

Motorh i stori she Kjøretøyhlubber

Rundskriv 4

September 93

Postbolrs 652
Sentrum

N-OIO6 Oslo I
Postglro Z fi X)!t6
bnlglro 7O74.2O.()/i/59

ITWnær of FEIERATI(N NTWATIONAIE VEHICI'IES ANCIENS , FIUA

ADRESSEFORANDRING

Følgende klubb har fiitt ny postadresse:

Nord Østerdal Motorhistoriske Klubb. Boks 74. 2501 Tvnset.

Oppdatert side i klubboversikt følger vedlagt.

vnrrÅRslvcrFT FoR DTESELKJØRETøy

LMK har søkt Toll- og avgiftsdirektoratet om fritak og dispensasjon fra bestemmelsene for
kjøretøy 30 år og eldre. Nå umiddelbart før ordningen skal settes i kraft har vi ikke fiitt endelig
svar på søknaden. da Finansdepartementet i samråd med direktoratet vil sluttbehandle dene i

forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 1993. lnntil videre må vi således vente på

avgjørelsen.

KONTRoLLMERKER pÅ xlønBrøyERS KJENNEMERKER

I forrige utgave av LMK-nytt orienterte vi om krav til bruk av kontrollmerket og at det ikke gis

dispensasjon for motorhistoriske kjøretøy. Senere er det registrert en viss uvitenhet om ordningen

blant noen av LMK-klubbenes redaktører. Dette gjenspeiles i menigsytringer i klubbladene og gir
opphav til ytterligere frustrasjon blant leserene. La oss derfor presissere at pålagt bruk av oblatet
skal vise at det ikke foreligger avskiltningsbegiæring på kjøretøyet. De nye skiltregler som de
fleste av oss ønsket velkommen (dog ikke i den form de ble bestemt) gir mulighet til å kjøre under

"falskt flagg". Det å kunne kjøpe seg et skilt av en passende skiltprodusent har også åpnet fbr
større mulighet for å bekle et "avskiltet" kjøretøy med falske kjennemerker. I kontrollmerket ligger
en eierskiftekontroll og det bekrefter atkjøretøyet er registrert og forsikret, noe som reduserer
misbruk av enbokstavskilt. Tidligere var registreringsskiltet i seg selv en bekreftelse på

registrering, men nå vises slik bekreftelse i kontrollmerket. Sett i slik sammenheng må vi i LMK
akseptere at vi ikke får dispensasjon og fritak fra ordningen. På nevnte grunnlag aksepterer
arbeidsutvalget ordningen, selv om vi kunne ønske oss lempligere krav til plassering av oblatet.
Saken anses derfor avsluttet og-vil ikke forfølges videre fra.arbeid_sutvalgets side -_dere vet det
gamle ordtak om både i pose og sekk.

KLTIBB.BESØK

Arbeidsutvalgets tilbud om å reise på klubb-besøk for å orientere om LMK's virksomhet,
forsikringsordningen og eventuelt annet av-interesse har blitt benwtet av en del klubber. men de

fleste gjenstår Tilbudet opprettholdes og en vil anstrenge seg til det vtterste fbr å til{tedsstille
klubbenes behov. Forespørsel rettes til sekretariatet.

BILSPORT I NORGE

Vår alles kjente allviter og fbrfatter Oistein Bertheau har igien klart å organisere sine ntaskirt-
skrevne papirark til å bli et lesverdig produkt om bilsport i Norge. Ytterligere intbrmasjon onr

boken og hvordan en tilegner seg denne fiemkommer på vedlagte brosiyre

/0
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KAMBO - NORGES LILLE DETROIT
For å sikre at nordmenn ikke glemmer historien bak biten i Norge har vi erf'art at det skrives
interessante bøker. Nå har noen registrert at også andre media kan brukes til å forevige sider ved
norsk bilhistorie og kultur, som ston sett er glemt. John Henry Hultqvist har brukt sin energi på å
forevige deler av norsk bilproduksjon på video. ved å benytte samme fiemgangsmåte som lbr
overnevnte bok, og som fremkommer på vedlagte informasjon, kan videoen ffi sin plass i hvllen i

de tusen hjem i Norge. Klubber som har betalt LMK-kontingent tbr 1993 vil få videoen gratis
tilsendt fra LMK.

NYTT MUSEUM

vi har tidligere (LMK-nytt 5/92) opplyst at det spirer og gror med museumsvirksomhet rundt
om i landet. I år har vi fått nye tilskudd som vi mener bør bekjentgjøres. I Sandane har Sogn og
Fjordane Bilhistoriske Museum åpnet sine porter. I et mer sentralt strøk på østlandet har Norsk
Folkemuseum, som er av kjent gammel årgang, fbretatt utvidelser av kulturhistorien innenfbr
museets gierder. I år har museet fiitt tilvekst av oljehistorie, som bekrefter vår lidenskaps
plassering i det historiske kulturbildet. Ytterligere informasjon orn tiltakene følger i vedlagte
brosjyrer.

NORGESLøPET 1994

For de som ønsker noe nytt på løpsfronten synes Norgesløpet I 994 å bli neste års store begivenhet
Vi har tidligere høn om nattlige utflukter hvor hovedlysene svikter og lommelvkt i kombinasjon
med store anstrengelser må benyttes for å finne fiem. Vi vet det finnes alternativer som bør 1å det
til å vibrere i gassbenet til enhver eventyrer som vil oppleve noe nytt. Tromsø Veteranvognklubb
byr på begivenheter og utfordringer, nattestid på St. Hansaften, i en landsdel som ikke er
bortskjemt med besøk av gamle kjøretøy sørfra. Hvilken søring kan ikke tenke seg å kjøre
dagesvis ivekslende norsk natur og oppleve midtsommernatten med å pløye vei i myggvrimmelen i
fullt sollys. Sistnevnte er forøvrig ikke garantert. Vi ser frem til løpsinnbydelsen spekkfull av
informasjon om opplevelsesrike tilbud fra det høye nord. De store avstander bør ikke skremme fra
deltakelse da vi har hørt rykter om alternative transportmuligheter for å få kjøretøyene transportert
på en rimelig måte.

NORGESLØPET 1995

Planene for Norgesløpet 1994 er i full gang, noe en desverre ikke kan si om et eventuelt norgesløp
i 1995. Det er ikke mottatt søknader om å arrangere Norgesløpet 1995. For å sikre at arrangør-
klubben gis tilstrekkelig tid til planlegging og markedsføring av arrangenrentet et.soknadstiisten
satt til J 'mai.2 år.f,ørar+angement€t.. Dette er..menf€om enhjelp.til.fierntidige-arrangorklubber.
ikke som et pålegg som varsler urimelig krav til selve arrangementet. Selv om ingen har meldt sin
interesse er det fremdeles mulighet, nen en bør ikke vente for lenge. Erfbring tilsier at nran trenger
tid til forberedelsene. Som en liten påminnelse onr fremtidige Norgesløp tillater vi oss å vedlegge
gleldende stautter for arrangementet.

STYRKEPRøVEN I994

Vi har vært kjent med at Norsk Veteranvogn Klubb har hatt planer om et større arrangement i
1994 for de aller eldste kjøretøy. og ai dette var tenkt å bti en aldri så liten styrkeprøve i fiell-
heimen sørpå. Nå har finnene trukket seg fra Stvrkeprøven 94. som har åpnet fbr at den norske
afiangfi kan benytte seg av det sagnomsuste navnet. Løpet vil starte 5. juni 94. nred to-c fia Norsk
Teknisk Museum i oslo til otta. Derfia går turen mot vest over både fiell og fjord. Målet er på
Voss I L juni. Det gis mulighet for kollektiv transport tilbake til Oslo. Deltakerantallet begrenses
til maksimalt 40 kiøretøv.

tl
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TITEN LAN DSKE ARRANGEMENTER
Llr4K har mottatt innbydelse til 39. Internationale Deutsche Schnaufbrl Fahrt '94. 2.-5. iuni lqq4
Dokumentasjon sendes klubbene eller direkte til medlemrner ved henvendelse til sekretariatet.

NYTT FRA FIVA

FIVA følger opp sin infbrmasjon om egen organisasjon som følger vedlagt. Organisasjonens ikke
ukjente sekretær står denne gang behørlig og hyggelig presentert Interessant er også å lese klubb-
profilen om Friends of The Historic and Old Cars of Cyprus. Vi ser fiem til senere utgivelser hvor
vi tbrventer en utførlig presentasjon av LMK og det motorhistoriske miljø i Norge.

NORDISK MOTORHISTORJSK ANNONSEBLAD I993

I LMK-nltt nr 3/93 sendte vi ut annonsemal for annonsering samt bestillingsskjema fbr klubbene.
Responsen har i år vært uvanlig lav, både for annonser og bladbestillinger. Vi antar at den hittil
lave interesse for annonsebladet kan bero på forglemmelser, men registrerer med beklagelse at

mange klubber ikke sender ut annonsemalen til sine medlemmer. Det burde være kjent at

annonseringen er et tilbud til klubbmedlemmene. Selv om klubbene ikke lenger ønsker å kjøpe
bladet til sine medlemmer mener vi at disse har krav på den mulighet som gis til å annonsere. Av
tidligere erfaring forventer vi et tilsig av annonser ut over den satte tidsfiist, men

er oppriktig bekymret fbr at bladbestillinger fia klubbene nesten fullstendig uteblir. Med dagens

norske opplag ser det dårlig ut fbr norsk delaktighet i tiemtidige utgivelser For klubber som
måne ha forlaE bestillingsskjemaet eller av beskjedenhet har ventet med å bestille. vedlegges som
en påminnelse et skjema som kan benlttes i en tid ut over satt tidsfrist. Annonsemalen ser vi liten
hensikt å sende ut pånytt.

DÅRLIG BETALINGSMORAL
LMK.KONTINGENT I993. OG ANDRE BETALINGSFORPLIKTELSER

LMK-nytt skal i prinsippet være et organ spekkfullt av positive nyheter til nytte fbr klubbene, Vi
vet at noe av innholdet kan bære preg av kritiske. negative og surmulende uttalelser fra vår side.

Imidlertid føler vi det i visse sammenheng nødvendig. Denne gang tør vi opplyse at LMK-
kontingenten forfalt til betaling 31. juli 1993. og nær opp til 2 mnd. etter fbrfall har l9 klubber
fiemdeles ikke betalt sin kontingent. Det samme fbrhold har vi vedrørende oppgjør fbr Nordisk
Motorhistorisk Annonseblad 1992. De siste år lrar vi konsekvent beregnet morarente uansett onr

beløpet har væn stort eller lite. noe vi vil fortsette med. Dårlig betalingsmoral gjenspeiles også

blant forsikringstakere under LMK-fbrsikringen. At mange av disse til tider fbrdes med kiøretøy
sonr ikke innehar noen fbrm tbr forsikringsdekning er ikke LMK's problem. nren alt plunder og heft

nred purringer og oppsigelse av poliser skaper unnrlvcrtdig rnerarbeitl lirr våre tttctlartreidc're.

LIVIK.FORSIKRING

Når Ll\{K-fbsikring er nevnt kan det være verd å nrerke seg at sekretariatet har en tirrhoklsvis
stor pågang fia personer som ønsker Ll\{K-fbrsikring på sine kjoretøv Da bilsalget ble tiigitt fbr
ca. -i0 år siden "eksploderte" salget i Norqe Dette gjenspeiles i et okende antall henvendelser til
sekretariatet tia personer som har brukskjøretov som går under kategorien "rnotorhistorisk - .10 år

og eldre" og hørt om billig fbrsikring av slike gjennonr Ll\{K-klubber De tleste ar henvendelsene

kommer lra personer som ikke har noen interesse fbr motorhistorie. rnen som gjerne påkoster seg

et klubbmedlemskap for å ta del i en gunstig fbrsikringsordning. Ston sett blir slike fbrsikrings-
søkere lett luket ut og høflig forklart hensikt og vilkår tbr ordningen. Ved fbrespørsler oppgir vi

selvtblgelig aktuelle klubbnavn. Vi har derfor sterk mistanke om at deler av clisse "forsikrings-
søkerene" bevisst bruker klubbmedlenrskap til å forsikre bruksbilen Vi ber klubbene være opp-
merksom på dette fbrhold uten at alle rned gamle kioretøv. som søker vårt miliø. av den grunn skal

rrristenkeliggjøres.

/T
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IMPORT OG DISPENSASJON FRA TEKNISKE KJøRETØYFORSKRIFTER

Sekretariatet får også en rekke henvendelser med spørsmål om dispensasjonsreglene ved imon av

kjøretøv yngre enn 30 år. Mange tror at de ved dispensasjon fia tekniske kjøretøyforskrifter på

motorhistorisk grunnlag også oppnår lavere toll og avgifter. Dette er en misforståelse som noen

hpldigvis tår oppklart før kjøretøy anskaffes og importeres. Mange onsker å få opplyst hvilke

kjøretøy LMK vil anbefale å gi dispensasjon, noe vi prinsippielt ikke uttaler oss om Andre kiøper

et gammelt brukskjøretøy i utlandet uten å kjenne begrensningene i registreringsmulighetene. for

senere å forsøke å flkjøretøyet anbefalt som motorhistorisk bevaringsverdig. En siste gruppe

hører vi ikke fra før vi mottar henvendelse fra stedlige biltilsyn eller Vegdirektoratet. Dette gielder

ombygde kjøretøy (amerikansk kult-MC) som fbrsøkes registrert under falskt flagg og oppnå

dispensasjon på motorhistorisk grunnlag.

Dispensasionssøknader som er behandlet av arbeidsutvalget hittil i år har fått følgende utf'all.

Caterham Super Seven Sprint Racing. 199 I

Reliant Scimitar SS I, 1989

Saab Sonett III. 1974
Alfa Romeo I 750 GT Coupe Bertone. 1968

Glas BMW 1300 G'f. 1967

Harlev Davidson XR 1000. 1983

Norton 850 Commando Roadster. 1975

Norton 850 Commando Interstate MK3 . 1975

Kawasaki 650 TT" 1966

Mercedes-Benz 300 SEL 6,3. 1969

Mercedes-Benz Coupe3 50 SLC . 1977

Triumph Herald Spartan , 1964
Morris Minor | 000. l96l
Harley Davidson FLH Duo-Glide. l96l
Harley Davidson Duo-Glide, 1958

Harley Davidson Panhead. 1950-63

Harley Davidson. l9?'l
Harlev Davidson. l9??

Anbef alt
Anbefblt
Anbetblt
Anbefalt
,Anbefalt

Anbefblt
Anbefalt
Anbetalt
Anbefalt
Avslått
Avslått
Avslått
Avslått
Avslått
Avslått
Avslått
Avslått
Avslått

( ori ginalitet/kit-car )

(originalitet )

( originalitet )

(originalitet)
( originalitet )

(originalitet )

(originalitet )

TK"SER\MCE
TE*<nisk lopiservice a's

Avd. N. Banegt. 19

TLF. 51 89 35 00
Telefax 51 89 )5 11

AVD. FORUS :51 67 76 M

TEKNISK REPR0SERVICE A.S: 51 58 15 B0

TEKNISK DATASATS A.S: 51 58 11 36

t3

GEIR HVOSLEF

BILSPORT I NORGE
ØISTEIN BERTHEAU ølVlND GRIMSMO jr.

flsPopr I #tfr-f

Norsk bilsports historie
Klubbene

Det første løpet, på Bundefjorden
i 1912

Kap. 4'. Korketrekkerløpene 1921-1929
Kap. 5: Gjersjøløpene
Kap. 6: Fra andre billøp i 1920-årene
Kap. 7'. Bugatti'er i Norge

INNHOLD

Del 1

Kap. 1:

Kap 2.

Del 2

Kap. 3:

Del 3

Kap. B:

Kap 9:

Kap. 1 0:

Kap. 1 1:

Del 4
Kap. 1 2:

Kap. 1 3:

Kap. 1 4.

Korketrekkerløpene i 1 930-årene
Gjersjøløpene og de andre store
isløpene i 1930-årene
Fra andre billøp i 1930-årene
Norskbygde sports- og racerbiler
frem til 1940

Gardermo-racene 1947 , 1949 og
1 950
Flere norskbygde sports- og racer-
biler
Fra andre hastighetsløp etter krigen

Boken er nå kommet, med 196 sider, rikt illustrert og med Norsk Tekntsk Museum
som forlegger. Øistein Bertheau vil stå for salget. Prisen til medlem av LMK-klubb
er kr 180,-. Inkl. porto er prisen kr. 205,- (den selges ikke ved postoppkrav - det er
for dyrt) Bestilling skjer ved å sette kr 205,- inn på postgirokonto 0804 2 04 8551,
Øistein Bertheau, Borgenvn.4l ,0373 Oslo Angi at det er en bestillinql

/f

KOPISENTERET PÅ MARIEROI

Tiykk(øas
NA OGSA:

Breitlåtveien 13, 4017 Stavanger

Telefon (04) 58 58 70
Telefax: pQ 58 48 20

Ånsuelotue eR, TERMtNLtSTER, MEDLEMSBLAD....ELLER ANDRE KoplERtNGsoppDRAG
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SELGES: Veteran: 1962 Volvo Ama-
rnn 4 dørs, nylakkert sort, godkjent
biltilsynet, høystbydende over kr.
20.000. -
HENV: [-eif Abrahamsen, Stellinga 12

Eik, 1640 Søgne, tlf; 38 05 03 32

SELGES: Sveiseapparat Luna
TR200. Viftekj ølt, l-fase vekselsrrøm-
sapp (pinner), 200A. Krever 40A
sveisekontåkt. Prisantydning kr.
I .000. -

HENV: Arnstein Gjengedal Pe<lersen,

tlf; 37 27 86 62

SELGES: 1964 Morris Oxford A60,
off white m/ rØdt skinninterriør, 8

hiul, tilhengerfeste, stort delelager.
Tidligere L-registrert. Pen inni, no€
mstarbeider. Kjørbar bil for kr.
5.000.- ferdig pruta.

1957 llilman Minx serie I. Delebil
m/ brukbare grå seter, hele vinduer og
nurnge reståurerbare karosseri- og
mekaniske deler. Rullende .delelager'
med papirer for kr. 800.-
- 1969 Hilman Hunter - restaurerbar
bil - hvit m/ sort interiør kr.2.500.-
inkl. vrakpant. Tidligere l-registrert.
- Bilene kan ev. byttes i Super Minx
eller Amazon t.o.m. 1964 mod.
HENV: Gunnar Svein Nygård, 4732
Engesland, tlf; 37 27 8l 40 (kveld)

KIØPES: Orginal salgsbrosjyre til 196l
Peugeot 404. Kjøp"s også førersete eller
ev. bit av innertrekk til Peugeot 404 .

(Stofftrekk, farve Abricot nr. ZOl4,
tomat - lysbrunt, levert 1960 - 63.
HEI{V: Oddvar Sørli, 4653 Hægeland,
tlf; 38 15 34 4l

KIØPES: Citroeng Bll for rest.
lmfW: Telefon 37 09 50 98

/E

FJ,{RB LA D ET ANT.JONSIIR
r 0/93

SIiLGtrS: Dclcr fra Ililrnan Ilunter;
1725 delemotor, man. girkasse, kr.
40O pr stk.
- Deler fra Volvo Amazon; B 20 motor
(t ør overhales) m/ girkasse kr. 1 .000. -
framvogn (forstilling) med tokrcts
bremscr kr. 500.-, kardang kr. 400.-
HENV: Telefon; tlf; 37 27 8l 40
(kveld)
SELGES: Pekorative nasionalhien-
nernerker i god kvalitet til eldre og
nyere biler.
Kjennemerke i tidsrett utførelse f.o.rn.
1947. Ovale kjennemerker 18X22 cm i
2,5 mm aluminium - ml prega sortlak-
kert N, kr. 100.- pr stk. Pene emaljerte
norske flagg 33x24 mm rn/ fest eøyer trl
påskruing m/ 2 mm skruer (medfølger)
kr. 50.- pr. stk"

T" glerne konrakt på tlf. 31 21 81 40
(morgen el. kveld) for avtaler eller
opplysninger. Omkostningsfri tilsen-
ding ved forskuddsbetaling bankgiro
nr. (2935 .20.00777 ) el. postgirokonto
nr. (06 I 3 363683 8)

HENV: telefon; 37 27 81 40 (kveld)

ruØPES: Trykksaker kjøpes til
Hilman Super Minx mk. 2; lnsruk-
sj onsbok og delekatalog.
Trykksaker kjøpes til 1962-64 Volvo
Amazon ; Salgsbrosj yrer.
HENV: telefon; 37 27 8l 40 (kveld)

SEIÆES: 1958 Opel Rekord Caravan,
greit restaureringsobjekt, har vært lagret
tørt. Selges til en sorn kan lå bilen på
veien, pris kr. 2.000r-
SEL/GES: 1959 Ford Anglia personbil
(ikke ostehøvel), litt jobb men et bra
objekt. Selges for kr. 10.000,-
HEiW: Arnold Thorsen,
telefon: 38 26 34 63



SELGES: Meget gammel søylebore-
maskin forsveivdrift. Totalhøyde 150
cm. Bør monteres på 60-70 cm. twryt
fundament. Automatisk mating av
borspindelen. Påsatt rernskive for
m<ltordrift. Sveiven nurngler, nren er
relativt enkelt å lage.
- Magiru.s bærbar brannpump,e,
gammel modell. Drevet av 2 syl. - 2
takts Breuer bensinmot{rr, 27 hk v I
3000 omdr./ min.
I{ENV: Telefon 38 15 34 4l

SELGES: 1943 Chevrolet C60 4x4
komplett m/ org. lastekasse - gode
dekk. Teknisk bra stand, bortsett fra
hrem.ser. Motor går <som en drøm).
- Volvo motor B 36 -V8 - komplett m/
girkasse.
- Til 1934 Chevrolet Master; tre gode
dører, dårlig torpedo + diverse
smådeler.
- Til ca, l97O Mercedes; diverse mo-
torcleler (diesel), instrumenter, varme-
apparat m. rn.
- Til 197 5 Vauxhall Victor; dører,
lykter o. a.

- Til 1974-75 Ford Taunus; div. deler.
- Til 1970 Toyota Crown; div deler.
- Til tidl. 1970 Ford Traruit; dører,
instrumenter, motor V4 l50C) cc.
- Gamrnel 35 hk. utentmrdsmotor
Eivinrude.
- Desuten Brennebord med to
re. Brennerne styres etter mal
plett, eldre modell.
fffiNV: 'Telefon 38 15 34 4l

brenne-
kom-

SELGtrS: 1962 Opel Rekord tr700,
restaureringsobj ekt, Motor "sviver,
(toppen er overhalt). Nytt batteri. Til
salgs for kr. 2.0OO.- se bilde.
IIHNV: Geir Reinertsen, 4724
tlf; 37 96 26 46

FJ.æRBLADET ANNONSEI

SELGES: 1947 Rover 12, kornplett
urørt gdt restaureringsobjekt. Pris kr.
25.000,- eller høystbydene.

1931 F'ord AA last, gdt restaure-
ringsobjekt, lite kjørt! Norsk karosseri
i beste norske karosseritradisjon. (litt
påhegynt restaurering)" Høystbydene
over kr. l5.0OO.-

193 I Ford AA last, restaurerings-
objekt, mye arbeid men me<l norsk
hytte (dårlig). Tidl. Oddernes første
brannbil. prisantydning; kr. 7.0(n. -

1937 Ford VE type 62. Skfelden
Engelsk Ford. Samme understell og
motor som amerikanske, derfor ingen
problem med deler til en ellers spesiell
Ford. Endel nytt treverk - halve gulvet
nytt. Pris kr. 10.0O0.-

1956 Mercedes Benz 190, div. deler
også karosseri.

1930 Ford AA biltraktor (fantebilen).
Bilen går som ei (gammel) klokke"
Div. rep. må påregnes (racliator m.n.)
prisant. kr. 5.000.-
- Gammel Gråtass i kjørbar stand/
restaureri ngsobj ekt. Bensin/parafi n .

1942 Studebaker Charnpion, res[au-
reringsobjekt -mye arbeid. Stort sett
komplett men noen rnangler. Trolig
ingen registrert i Norge, prisant. kr.
3.000. -
- Chevrolet Master Deluxe Sport
Sedan (4<lørs innelukket 5 seter)
objekt/delebil. Prisantydning. . første
med kr. 5.000.- på bordet kan ta den!
[[ENV: Telefon 38 24 7 | 47

4 stryk 15 toms felger
Felger
4 strv
7,0Qx14-Astryk
7,5Ox14-5stryk
145x12r2stryk
9,00x 15-Astryk
FR-78x14rzstryk
155 x 15 ! 2 stryk
165 x 14 '- 2 stryk
165x13-[stryk,vinter

dekk
5,60 x 15 r 4-strvk
Veæranbil
Moskvis 3MA modell
1955 ti I salgs.
Kontåkt
Torleif vi nge
Egersundsveien 37
4380 Hauge i Dalane
Telefon: 51 47 73 81

Ivelantl,

a.c
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Trykkffits
gErycEsENTEn .. KoP,EnlNc . TF!$r

Breiflåtveien 13, 4Al7 Stavanger
Tlf.: 04 58 58 70 , Fax: 04 58 48 20

Lrsmeldinger, termi nlister, innbydelser,

medlemsblad, plakaler, løpesedler

,..eller alle andre koplerlngsoppdrag -

også fargekopler!

Vi har sanger lil alle anledninger.

NÅ OGSÅ:
EAI ELLER FLERE !
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